Výpis usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne 13. 12. 2018 - anonymizovaný
Číslo
usnesení ZM

2018/2/32
2018/2/33
2018/2/34
2018/2/35
2018/2/36
2018/2/37
2018/2/38
2018/2/39
2018/2/40
2018/2/41
2018/2/42
2018/2/43
2018/2/44
2018/2/45
2018/2/46
2018/2/47
2018/2/48
2018/2/49
2018/2/50
2018/2/51
2018/2/52
2018/2/53
2018/2/54
2018/2/55
2018/2/56
2018/2/57
2018/2/58

Text usnesení

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

ZM schvaluje program jednání ZM dne 13. 12. 2018.
ZM schvaluje pracovní předsednictvo, které tvoří členové Rady města.
ZM volí návrhovou komisi ve složení: Novák L. (předseda), M. Kubánková a R. Smoleňák jako členové.
ZM schvaluje jednací řád ZM Štětí a výboru ZM Štětí včetně navržených změn.
ZM určuje, aby byl počet členů kontrolního výboru sedm včetně předsedy.
ZM volí Jindřicha Bočka, Mgr. Hanu Klementovou, Štěpána Kratochvíla, Jiřího Lavka, Zdeňku Markovou, Ing. Zdeňku
Rulíšková za členy kontrolního výboru.
ZM volí Ing. Jiřího Dostálka za člena finančního výboru.
ZM volí Martina Janků za člena finančního výboru.
ZM volí Bc. Luboše Nováka za člena finančního výboru.
ZM volí Filipa Votočka za člena finančního výboru.
ZM určuje, aby byl počet členů Výboru pro bezpečnost sedm členů včetně předsedy.
ZM volí Bc. Zdeňka Cuchého za člena Výboru pro bezpečnost.
ZM volí Václava Hrstku za člena Výboru pro bezpečnost.
ZM volí Bc. Josefa Kinaře za člena Výboru pro bezpečnost.
ZM volí Bc. Robina Mráze za člena Výboru pro bezpečnost.
ZM volí Mgr. Jana Rybáře za člena Výboru pro bezpečnost.
ZM volí Ivo Šacha za člena Výboru pro bezpečnost.
ZM určuje, aby byl počet členů výboru pro životní prostředí jedenáct včetně předsedy.
ZM volí Miloslava Čmejlu, Jozefa Guriše, Kateřinu Kubíkovou, Janu Kurfirstovou, Bc. Stanislavu Linhartovou, Zdeňku
Markovou, Jana Pesera, Veroniku Šámalovou, Václava Švancara, Ing. Michaelu Tymichovou za člena Výboru pro
životní prostředí.
ZM zřizuje Osadní výbor Čakovice.
ZM zřizuje Osadní výbor Hněvice.
ZM zřizuje Osadní výbor Počeplice o počtu tří členů.
ZM zřizuje Osadní výbor Radouň.
ZM zřizuje Osadní výbor Stračí.
ZM zřizuje Osadní výbor Újezd – Veselí.
ZM určuje členy Osadního výboru Čakovice: Rostislav Müller, členové Roman Havlíček, Jana Arazímová.
ZM volí předsedou Osadního výboru Čakovice pana Rostislava Müllera.
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Text usnesení

2018/2/59
2018/2/60

ZM určuje členy Osadního výboru Hněvice: Jiří Zeman, Michal Hofreiter, Veronika Turnerová
ZM volí předsedou Osadního výboru Hněvice pana Jiřího Zemana.

2018/2/61

ZM určuje členy Osadního výboru Počeplice: Lenka Pašková Špeciánová, členové Petr Kratochvíl, Jaroslav Žvachta.
ZM volí předsedou Osadního výboru Počeplice paní Lenku Paškovou Špeciánovou.
ZM určuje členy Osadního výboru Radouň: Josef Kratochvíl, Radka Gurišová Dis., Zdeněk Labuť, David Novák, Hana
Nováková.
ZM volí předsedou Osadního výboru Radouň pana Josefa Kratochvíla.
ZM určuje členy Osadního výboruStračí: Bc. Michaela Kubánková, Vladimíra Božeková, Barbora Vankeová.
ZM volí předsedou Osadního výboru Stračí paní Bc. Michaelu Kubánkovou.

2018/2/62
2018/2/63
2018/2/64
2018/2/65
2018/2/66
2018/2/67
2018/2/68
2018/2/69

2018/2/70

2018/2/71

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

ZM určuje členy Osadního výboru Újezd - Veselí: PharmDr. Lucie Vostatková, Ph.D., Radek Dunda, Bc. Jan Tyle.
ZM volí předsedou Osadního výboru Újezd - Veselí paní PharmDr. Lucii Vostatkovou, Ph.D.
ZM rozhodlo o převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy, a to pozemku parcelní číslo 1/1 zahrada o výměře
809 m2 v obci Štětí, katastrální území Čakovice u Radouně za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu
nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, ve výši 100 Kč/m2 tj. celkem 80 900
Kč s ……………………………………………………………...
ZM rozhodlo o nabytí věci nemovité uzavřením kupní smlouvy na část pozemku parcelní číslo …….. ostatní plocha,
jiná plocha, označenou dle geometrického plánu č. 75-434/2017 jako pozemek parcelní číslo ……… ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 20 m2 v obci Štětí, katastrální území Újezd u Chcebuze za cenu dle schválených Zásad
prodeje a pronájmu nemovitosti z majetku města Štětí a výkupu nemovitosti do majetku města Štětí, tzn. dle
znaleckého posudku za cenu 2 285,60 Kč, po zaokrouhlení 2 286 Kč s ……………………………………..
ZM rozhodlo o nabytí věcí nemovitých uzavřením kupní smlouvy na pozemky parcelní číslo ……….. ostatní plocha,
neplodná půda o výměře 77 m2, …………. ostatní plocha, silnice o výměře 179 m2 a ………… ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 49 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu dle schválených Zásad prodeje a
pronájmu nemovitosti z majetku města Štětí a výkupu nemovitosti do majetku města Štětí, tzn. dle znaleckého
posudku za cenu 65 690 Kč s ……………………………………
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2018/2/72

2018/2/73

2018/2/74
2018/2/75

2018/2/76

2018/2/77

2018/2/78
2018/2/79
2018/2/80
2018/2/81
2018/2/82

Text usnesení

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

ZM rozhodlo o nabytí věci nemovité uzavřením kupní smlouvy na pozemek parcelní číslo ……… zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 7 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu
nemovitosti z majetku města Štětí a výkupu nemovitosti do majetku města Štětí, tzn. dle znaleckého posudku za cenu
6 710 Kč s …………………………………….
ZM rozhodlo o nabytí věcí nemovitých uzavřením darovací smlouvy od dárce -Ústeckého kraje, Velká Hradební
3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 70892156, a to částí pozemku parcelní číslo 1152/1 ostatní plocha, silnice
označené dle geometrického plánu č. 1732-651/2017 jako 1152/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 819
m2, 1152/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 103 m2, 1152/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 679 m2, vše v
obci Štětí, katastrální území Štětí I.
ZM schvaluje „Dodatek“ k Organizačnímu a pracovnímu řádu pro zaměstnance Města Štětí, kteří jsou zařazeni v
Městské policii Štětí.
ZM odkládá rozhodnutí o podnětu na pořízení změny Územního plánu města Štětí podaného dne 3. 8. 2018
…………………………………………………………., do doby až po nabytí účinnosti nového Územního plánu města
Štětí.
ZM ukládá OSŽPD, aby případně podané návrhy na pořízení změny územního plánu byly ke stanovisku pořizovateli a
následně k rozhodnutí zastupitelstvu předkládány až po nabytí účinnosti nového Územního plánu města Štětí.
ZM v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, jmenuje pana Ing. Michala Kurfirsta určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem
při pořizování územního plánu města Štětí a jeho změn.

OSŽPD

ZM rozhoduje o vzdání se práva a prominutí dluhu pohledávek jednotlivých dlužníků neuhrazených faktur z r. 2011
uvedených v příloze Soupis pohledávek v celkové výši 70 534 Kč pro jejich nedobytnost a nevymahatelnost.
ZM schvaluje VII. rozpočtové opatření k 13. 12. 2018.
ZM schvaluje zrušení Fondu rozvoje a oprav k 31. 12. 2018.
ZM ukládá radě zabývat se snížením provozních výdajů mimo ukazatelů DZU a na příštím jednání ZM předložit návrh.
ZM schvaluje rozpočet Města Štětí pro rok 2019 jako schodkový ve výši 60 090 876 Kč včetně zahrnutí schválených
upravujících návrhů s tím, že schodek bude uhrazen přebytkem z minulých let ve výši 58 447 376 Kč a za použití
fondů města v celkové výši 1 643 500 Kč.

14.2.2018

RM
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2018/2/83
2018/2/84
2018/2/85
2018/2/86

2018/2/87

2018/2/88

2018/2/89

2018/2/90
2018/2/91
2018/2/92

Text usnesení

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

ZM schvaluje změnu předloženého návrhu pravidel Grantového programu pro r. 2019 takto: vypustit v čl. 2 bod a)
šestá odrážka text: „pouze u kategorie do 23 let“ a doplnit: „měsíční limit na osobu v jednom oddílu je 10 tis. Kč“.
ZM schvaluje pravidla Grantového programu Města Štětí pro rok 2019 s doplněním schválené úpravy.
ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci SK Štětí, z.s. k zabezpečení financování sportovní
činnosti oddílů SK Štětí, z.s. ve výši 700 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci TJ KVS Štětí, z.s. k zabezpečení financování
sportovní činnosti oddílů ve výši 400 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:
- místostarosta: 35 535 Kč,
- člen rady: 7 897 Kč,
- předseda výboru/komise: 3 948 Kč,
- člen výboru/komise: 3 290 Kč,
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1 974 Kč.
ZM stanovuje, že odměna bude poskytována od 1. 1. 2019. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát
člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení
jednotlivých funkcí, bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
ZM stanovuje v případě souběhu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města se stanovuje odměna jako
souhrn odměn.
Do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší odměnou, schválenou
zastupitelstvem města. Do souhrnu se zahrnují pouze odměny za výkon funkce člena rady, předsedy nebo člena
výboru a předsedy nebo člena komise.
ZM schvaluje Zásady pro poskytování peněžitých plnění členům výborů Zastupitelstva města Štětí a komisi Rady
města Štětí, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Štětí.
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské
školy.
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2018, kterou se stanoví části společných školských obvodů základních
škol.
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nepřijato:
nepřijato:
nepřijato:
nepřijato:
nepřijato:
nepřijato:
nepřijato:
nepřijato:

nepřijato:

nepřijato:

Text usnesení

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

nepřijatá usnesení:
ZM schvaluje vypustit z programu jednání bod č. 17 Návrh rozpočtu Města Štětí na rok 2019.
ZM určuje, aby byl počet členů finančního výboru sedm včetně předsedy.
ZM volí Ing. Ivanu Roubíčkovou za člena finančního výboru.
ZM volí Bc. Kateřinu Smoleňákovou za člena finančního výboru.
ZM volí Vladimíra Freye za člena Výboru pro bezpečnost.
ZM volí Jiřího Holinku za člena Výboru pro bezpečnost.
ZM volí Martina Šílu za člena Výboru pro bezpečnost.
ZM schvaluje pravidla Grantového programu Města Štětí pro rok 2019 ve znění jako v r. 2018.
ZM stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:
- místostarosta: 28 955 Kč,
- člen rady: 7 380 Kč,
- předseda výboru/komise: 3 690 Kč,
- člen výboru/komise: 3 075 Kč,
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1 845 Kč.
V případě souběhu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města se stanovuje odměna odpovídající nejvyšší částce za
danou funkci.
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